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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. maj 2012 - 30. april 2013 for Danish Design Management A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus, den 8. oktober 2013
Direktion:

Jesper Holst Schmidt

Bestyrelse:

Frantz Longhi
formand
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Gorm Himmer

Keld Erik Sørensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Danish Design Management A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Danish Design Management A/S for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. april 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 8. oktober 2013
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jakob Nyborg
statsaut. revisor
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Henry Vesterholm
statsaut. revisor

3

ABCD

Danish Design Management A/S
Årsrapport 2012/13
CVR-nr. 13 85 41 06

Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Danish Design Management A/S
Vestre Kongevej 4-6
8260 Viby J
Telefon:

87 34 06 00

CVR-nr.:
13 85 41 06
Stiftet:
14. februar 1990
Hjemstedskommune: Aarhus
Regnskabsår:
1. maj - 30. april

Bestyrelse
Frantz Longhi (formand)
Gorm Himmer
Keld Erik Sørensen

Direktion
Jesper Holst Schmidt

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
KPMG Huset
8000 Aarhus C

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 21. oktober 2013 på selskabets adresse.
Dirigent: Gorm Himmer
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er videreførelse af aktiviteterne fra den verdenskendte danske keramik og design virksomhed Hermann A. Kähler, der siden 1839 har produceret kunstkeramik til hele verden. Virksomheden har gennem årene vundet utallige internationale priser og
guldmedaljer, og designprodukterne er bl.a. repræsenteret på museer i USA, Rusland, Japan,
Frankrig og hele Norden. Virksomheden er i dag en levende og international designvirksomhed under handelsnavnet Kähler Design. Designvirksomheden samarbejder i dag med
nogle af nutidens mest anerkendte danske og internationale designere, ligesom der sælges til
hele verden.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets aktiviteter er udvidet yderligere i regnskabsåret, hvor årets resultat udgør
6.162 tkr. og er meget tilfredsstillende.

Virksomhedens forventede udvikling
For 2013/14 budgetteres med fortsat investering i videreudvikling af produkter og brandværdi - samt fortsat opbygning af optimeret administration, distribution og salgsudvikling hos
forhandlere. Virksomheden lægger vægt på at være en af de mest professionelle og samtidig
nyskabende designvirksomheder i Danmark – både på produktsiden og på logistik/administration/markedsføringssiden.
Der forventes yderligere markant vækst i omsætning og overskud i 2013/14.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have
væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Danish Design Management A/S for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i
resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter salg af keramik,
indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets
udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former
for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Bruttoresultat
Selskabet har valgt at sammendrage posterne; nettoomsætning, vareforbrug samt andre
eksterne omkostninger i bruttoresultatet.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende
gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Danish Management
Group-koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til
det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.
Danish Management Group A/S er administrationsselskab for sambeskatning og afregner
som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle skat, årets sambeskatningsbidrag og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og
direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.
Erhvervet goodwill måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet
5 år.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele er optaget til den regnskabsmæssige indre værdi pr.
30. april 2013.

907412 / CW

7

ABCD

Danish Design Management A/S
Årsrapport 2012/13
CVR-nr. 13 85 41 06

Årsregnskab 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien,
hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives
til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Egenkapital - udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

907412 / CW
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for
samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi svarende til nominel værdi.

907412 / CW
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Resultatopgørelse
Note 2012/13

2011/12
tkr.

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger

1
2

11.189.414
-4.947.434
-218.326

4.808
-3.390
-227

Resultat af primær drift
Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

3
4

6.023.654
2.164.707
127.221
-134.315

1.191
589
176
-305

Resultat før skat
Skat af årets resultat

5

8.181.267
-2.019.654

1.651
-408

6.161.613

1.243

11.332.275
-5.170.662

0
1.243

6.161.613

1.243

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Udbytte
Overført resultat
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Balance
Note 2012/13

2011/12
tkr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Rettigheder

6
45.487
45.487

155
155

90.974

310

5.165.000

3.000

5.165.000

3.000

Anlægsaktiver i alt

5.255.974

3.310

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede varer og handelsvarer
Forudbetalinger for varer

5.405.983
1.579.130

3.313
93

6.985.113

3.406

5.989.558
1.877.697
497.940
34.624

2.629
0
39
0

8.399.819

2.668

45.922

1.683

Omsætningsaktiver i alt

15.430.854

7.757

AKTIVER I ALT

20.686.828

11.067

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Balance
Note 2012/13

2011/12
tkr.

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat
Foreslået udbytte

7
500.000
0
11.332.275

500
5.171
0

11.832.275

5.671

764.360

847

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

3.027.076
1.453.284
2.102.774
1.507.059

105
2.719
506
1.219

Gældsforpligtelser i alt

8.090.193

4.549

20.686.828

11.067

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat

PASSIVER I ALT
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Ejerforhold
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Noter
2012/13

2011/12
tkr.

1

2

3

4

5

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

Afskrivninger
Afskrivninger på goodwill og rettigheder
Afskrivninger på driftsmateriel og inventar

Finansielle indtægter
Rente tilknyttede virksomheder
Øvrige renteindtægter

Finansielle omkostninger
Rente tilknyttede virksomheder
Øvrige renteomkostninger

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat

907412 / CW

3.954.461
480.231
80.257
432.485

2.958
251
49
132

4.947.434

3.390

218.326
0

218
9

218.326

227

33.249
93.972

167
9

127.221

176

47.371
86.944

280
25

134.315

305

2.102.774
-83.120

486
-78

2.019.654

408
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Noter
6

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

I alt

Kostpris 1. maj 2012

318.394

318.394

636.788

Ned- og afskrivninger 1. maj 2012
Årets afskrivninger

163.744
109.163

163.744
109.163

327.488
218.326

Ned- og afskrivninger 30. april 2013

272.907

272.907

545.814

45.487

45.487

90.974

5 år

5 år

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2013
Afskrives over

7

Rettigheder

Egenkapital
Aktiekapital

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt

Egenkapital 1. maj 2012
Overført, jf. resultatdisponering

500.000
0

5.170.662
-5.170.662

0
11.332.275

5.670.662
6.161.613

Egenkapital 30. april 2013

500.000

0

11.332.275

11.832.275

2009/10

2008/09

De seneste 5 års ændringer af aktiekapitalen specificeres således:
2012/13

2011/12

2010/11

Aktiekapital 1. maj

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Aktiekapital 30. april

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

907412 / CW
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Noter
8

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Resthæftelsen vedrørende anparter i Difko 65 udgør i alt 3.746 tkr.
Selskabet har indgået kontrakt om leje af lokaler. Lejen udgør i uopsigelighedsperioden 213
tkr.
Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt. Kontrakten har en restløbetid på 24 måneder med en samlet restleasingydelse på 118 tkr.
Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i Danish Management Group-koncernen.
Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige selskaber i sambeskatningen for danske kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatningskredsen. Der er ingen skyldige kildeskatter inden for sambeskatningskredsen pr. 30.
april 2013. Eventuelle senere korrektioner af kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets
hæftelse udgør et større beløb.

9

Ejerforhold
Samtlige aktier ejes af:
Danish Management Group A/S, Vestre Kongevej 4-6, 8260 Viby J.
Selskabet indgår i koncernregnskabet for Danish Management Group A/S.
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